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RESUMO 
 
 

AVALIAÇÕES FISIOLÓGICAS E SANITÁRIAS EM SEMENTES DE MILHO (Zea mays L.). A 
semente é considerada o mais importante insumo agrícola. A utilização de sementes de boa 
qualidade torna-se fundamental na implantação das lavouras de milho, para obter o bom 
estabelecimento da cultura no campo e resultados positivos. As sementes são estruturas 
biológicas complexas e fascinantes. Guardam, em seu interior, os resultados de milhares de 
anos enfrentando riscos durante a dispersão e as mais variadas ameaças à sobrevivência e ao 
estabelecimento das plântulas, diante de adversidades naturais do ambiente ou provocadas 
pela ação de agentes bióticos. A cadeia produtiva do milho é um dos segmentos econômicos 
mais importantes do agronegócio brasileiro. Considerando apenas a produção primária, o milho 
responde por cerca de 37% da produção nacional de grãos. MARCOS FILHO (2005) definiu 
qualidade de sementes como um conjunto de características que determinam seu valor para a 
semeadura, indicando que o potencial de desempenho das sementes somente pode ser 
identificado, de maneira consistente, quando é considerada a interação dos atributos de 
natureza genética, física, fisiológica e a sanidade. Desta maneira é importante que o produtor 
analise a qualidade das suas sementes em laboratório para garantir um bom estande no 
campo. Esse trabalho tem por objetivo realizar avaliações fisiológicas e sanitárias em sementes 
de milho preto da safra 2013 com o milho preto da safra 2014, milho pipoca preto e milho 
pipoca vermelho plantados para fins didáticos e de pesquisa na fazenda piloto do 
Departamento de Ciências Agrárias da Universidade de Taubaté. A principal finalidade da 
análise de sementes é a de determinar a qualidade de um lote de sementes e, 
consequentemente, o seu valor para a semeadura. A análise é caracterizada pelo exame 
pormenorizado e crítico de uma amostra, com o objetivo de avaliar sua qualidade. Após 
completarem seus ciclos, as sementes foram colhidas manualmente e secadas naturalmente. 
Posteriormente foram aplicados os seguintes testes em laboratório: pureza física, germinação, 
grau de umidade, ph do exsudato, tetrazólio e sanidade. As análises foram realizadas de 
acordo com as normas prescritas nas Regras para Análises de Sementes. Preliminarmente os 
resultados sugerem que as sementes de milho preto da safra atual encontram-se em melhores 
condições fisiológicas e sanitárias que a da safra passada, possivelmente pelas condições 
naturais de armazenamento, uma vez que as sementes de milho preto da safra 2013 foi 
acondicionada em sacarias e armazenada sem controle de umidade e temperatura. Já as 
sementes de milho pipoca preto e vermelho se apresentam com qualidades destacadas e aptas 
para o plantio.  


